
Ande perto de gente que pensa grande.

Livre os seus ouvidos da companhia dos derrotados.  

Crescer dói. Amadurecer dói.  

Fique no olho da tempestade. 

Muitos estão esperando você cair. 

Estabeleça seus alvos e corre atrás. 

Não importa quantas vezes caia. Vai levantar e continuar a corrida. 



01. A figura abaixo mostra a distância mínima entre um barco e uma torre a partir da qual o centro

do barco torna-se visível para um observador situado no alto da torre. Sabendo que θ = 30º e a

altura da torre é de 50 m, calcule a distância entre o centro do barco e a borda da torre.

Dado: sen (30º) = 1∕2 e cos(30º) = √3/2
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02. No dia 27 de julho deste ano de 2018, aconteceu um fenômeno celeste denominado de “Lua de Sangue”.

Considerado o eclipse lunar com maior duração já ocorrido no século 21, o fenômeno acontece devido à luz do Sol, que

é refratada pela atmosfera da Terra e chega à superfície da Lua no espectro do vermelho (REVISTA GALILEU, 2018).

Sobre o fenômeno dos eclipses, a propagação da luz e as cores dos objetos, assinale a alternativa CORRETA.

(Fonte: REVISTA GALILEU, Lua de Sangue: por que o eclipse será o mais longo do século?

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/lua-de-sangue-por-que-o-eclipse-sera-o-mais-longo-doseculo.

html. Acesso em: 20 de agosto de 2018.

a) O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, em perfeito alinhamento, projetando sua

sombra sobre a superfície do planeta.

b) Eclipses são fenômenos que acontecem como consequência imediata do princípio de propagação retilínea da luz.

c) O fenômeno da interferência explica a decomposição da luz branca nas diversas cores que formam o espectro da luz

visível quando essa atravessa a atmosfera terrestre.

d) Dentre as cores visíveis, a vermelha é a que possui maior energia, por isso ela consegue atravessar a atmosfera

terrestre e atingir a superfície da Lua durante o eclipse.



03. IFMT Para trocar a lâmpada do refletor de um campo de futebol onde seria realizado um campeonato,

na zona rural de uma cidade, o responsável pelo campeonato precisou saber a altura do poste em que se

encontrava o refletor, a fim de comprar uma escada adequada para realizar tal tarefa. Após alguns segundos,

pensando em como descobrir a altura do poste, seu filho que participava do segundo ano do ensino médio

lhe deu uma ideia baseada nas aulas de Física a que assistia no colégio onde estudava. O menino disse que

seria possível encontrar a altura do poste medindo sua sombra e, ao mesmo tempo, a sombra e altura de

uma haste com tamanho conhecido, fincada no chão. A sombra do poste media 2,5 m e a haste de 1 m de

altura tinha uma sombra de 50 cm. Considerando essas informações, a altura do poste é de:

a) 3 m b) 4 m c) 5 m d) 6 m e) 7 m
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04. NASA O esquema a seguir representa um eclipse solar, no qual a Lua ao passar entre a Terra e o Sol

produz regiões de umbra (cone de sombra), penumbra e antumbra. Na região da umbra, o eclipse é total

(A), na região de penumbra, o eclipse é parcial (C) e na antumbra é anular (B).

Essas regiões acontecem porque os raios que partem do Sol

a) são independentes. b) se interferem ao passar pela Lua.

c) são reversíveis. d) se propagam retilineamente.



• Fonte puntiforme: fonte de dimensões

desprezíveis em relação às distâncias que a

separam dos outros corpos.

• Sombra própria: região do corpo que não

recebe luz da fonte.

• Sombra projetada: região do anteparo que

não recebe luz da fonte.

• Cone de sombra: região entre o disco e o

anteparo que não recebe luz da fonte.

Cone de sombra
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Uma pessoa, estando

1) no cone de sombra, não verá o Sol, portanto estará presenciando um eclipse total do Sol;

2) na região de penumbra, verá apenas uma parte do Sol, portanto estará presenciando um eclipse

parcial do Sol;

3) na região plenamente iluminada, verá toda a parte do Sol voltada para ela, portanto não estará

presenciando eclipse solar.
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Luz solar 

Terra 

Quarto crescente 

Quarto minguante 

Lua cheia 

Lua nova 

As fases da lua 

Os eclipses da Lua ocorrem na
fase de Lua Cheia e os eclipses
do Sol, na fase de Lua Nova.



Visualização de um ponto luminoso

Visualização de um objeto extenso



Os raios de luz que partem dos extremos do objeto e atingem o globo ocular formam entre si um ângulo .

A esse ângulo dá-se o nome de ângulo visual.
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Quanto mais longe um objeto estiver do globo ocular, menor será o ângulo visual segundo o

qual ele é visto. É por esse razão que, à medida que um objeto se afasta ele parece menor

para um observador.
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O esquema representa um espelho plano diante do qual se encontram cinco objetos
luminosos: A, B, C, D e E. O ponto O corresponde à posição do globo ocular de um
observador.

Que ponto (ou pontos) o observador não poderá ver pela reflexão da luz no espelho?



O esquema representa um espelho plano diante do qual se encontram cinco objetos
luminosos: A, B, C, D e E. O ponto O corresponde à posição do globo ocular de um
observador.

Que ponto (ou pontos) o observador não poderá ver pela reflexão da luz no espelho?

O’



O campo visual de um espelho em

relação ao olho do observador é a região

do espaço onde devem estar os objetos

para que ele veja as imagens.


